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מנכ״ל דהיוח רוצה קרמו צו

 "סיפרצוקדמן ארנון הטלוויזיה מנוזל
 להתחרות עומד הוא כי לידידיו באחרונה

פרי עם השידור, רשות מנכ״ל תפקיד על
 — צדקרמן של לדעתו — הקרובה שתו
 ליפני♦ יצחק הנוכחי המנכ״ל של

 ציבורית סערה תקום כי טוען צוקרמן
 מתכוונת שהממשלה יתברר כאשר גדולה

 לתפקיד דגר (״־אידו״) יצחק את להצניח
 לפסול כדי בה די אשר סערה המנכ״ל,

 ־תספיק היא אך רגר, של מועמדותו את
ליבני. את להעיף כדי

ב לזכות סיכוייו רבים צוקרמן לדעת
 השידור רשות שמנכ״ל מאחר תפקיד,

 מקבל אחר־כן־ ורק מיכרז בעיקבות נבחר
מהממשלה. מינויו את

ארוכה לידה חומשה
 כיום השאלה זו תחזור״ לא או ״תחזור
מת והיא: הטלוויזיה של ההגשה במחלקת

 זימרון. כדוריה הרצף לקריינית ייחסת
 כמעט לפני לידה לחופשת יצאה ברוריה

לשוב כבר צריכה שהיתה -ולמרות ש:נה.

— חוזרת

 המסך פני על לא פניה נראות לא לעבודה
הטלוויזיה. בבניין ולא הקטן

 לכך מתנגד ברוריה של בעלה כי נראה
בבית, שיוחלט ועד לעבודה תשוב שהיא

 סתריה נשארת העליונה, על מי של ידו
לידה. לחופשת בבי־ת

ם אדי ה ם מ רי סג מ ד
 בהגשה ביותר הקרוב בעתיד שתחל מי

חד פנים רז, רינת היא כקריינית־רצף
ה את הפותחים הטלוויזיה לצופי שות ו

בערב. 8 בשעה רק מקלטים *
 את מסויימת תקופה כבר מגישה רינת

ה במסגרת לילדים המייוחדות החדשות
להצ שם וזוכה !ולנוער לילדים תוכניות

 תפקיד כבר לה שהוצע למרות רבה. לחה
 וזאת רינת מהססת עדיין ,בערב ,בשידורים

לנוער,״ המאמין את אוהבת ש״אני משום
 בקרוב, להינשא עומדת שרינת משום וכן

 הערב בשעות האשד, ־של מקומה ולדעתה
הבעל. ליד בבית הוא

בטלוויזיה מוסוות ־םונלדזבו
 כלי ומכירת לייצור פרטית חברה בעל ^

ל בתלונה פנה זומרפלד אורי נגינה
 מסחרית פרסומת הכנסת על טלוויזיה

האחורית. ,בדלת לטלוויזיה
 פירמה של שם מופיע זומרפלד לדברי
התז של התופים על חלילית, לו, מתחרה

כותרת, עלי התוכנית את המלווה מורת
 השם. על המצלמה מתעכבת אף פעם ומדי

 רב פירסום אלה צילומים מביאים לדבריו
ב״ לפגוע עלולים או ופוגעים, לחלילית

עצמו. שלו עסקים *
 לשר זומרפלד הגיש שנים מספר לפני
 אותה את ידלין אהרון דאז החינוך
אח בתוכנית חלילית פרסום לגבי תלונה

 השלט את להוריד הוראה וניתנה רת,
ההור כי זומרפלד מקווה עתה מהתופים.

בשנית. תינתן אה

בטלוו*!*ה אחיות שתי
שהטרידה !ביותר הגדולות הבעיות אחת

1ג!0[
הנפתוו1!!
 רשות על-ידי שהופקד, החדורה החוברת

ה מישרדי תיכנון הכותרת תחת השידור
 כמד, בתוכה כוללת הבאה, לשנה רדיו

פני וכמה ״איומים״ כמה לטובה, הפתעות
לספק. יכולה השידור רשות שרק מסוג נים

 רשת ביותר: החשובות ההבטחות בין
 אחר אתת השעה עד רק עתה המשדרת ב/

 ג׳ רשת ואילו שידור, שעת תוסיף חצות
 כך תשדר, חצות עד היא אף המשדרת

 ביממה. שעות 24 הרדיו, קברניטי מקווים
 •שידור, שעות מוסיפים לא אומנם א׳ לרשת

 מנהליה אך חצות, בשעת נפסקים ד,שידורים
 סטריאופונית לרשת אותה להפוך מבטיחים

בסטריאו. שידורים יותר —
 ה־ ולתוכניות הקלאסית למוסיקה !נוספת

 התוכניות א׳ ברשת מ־שודרות ״כבדות״,
 חידושים שני זה, בתחום ולנוער. לילדים

 ידבקו -והנוער הילדים תוכניות מפליגים:
הישר הרדיו של הממארת במחלה הן אף

 כמו טלפוניות. תוכניות לשדר ויחלו אלי
 יתקשרו ברדיו, שניה תוכנית כל כמעט
 קולם את וישמיעו וישמעו עוללים עתר,
הטלפון. דרך

 שעורי 32 בת סידרה הוא השני החידוש
 !בתייר,ספר בגיל ולנוער לילדים ערבית

היסודיים.
 א׳ דשת בשידורי והתסכיתים הדראמה

 הכותרת תחת זריקת־עידוד. השנה יקבלו
 התיכנון על ונוסף למדינה 30ה־ יובל של

 הבאות, היצירות את הרדיו ישדר הרגיל,
 להתפתחות שתרמו הן עורכיו שלדיברי

 על השפעה להן והיתה הישראלי המחזה
 ש־ היצירות בארץ. והקהל התיאטרון חיי

ה בעלת :הן ותשיודרנה לרדיו תעובדנה
ב הלך הוא גולדברג, לאה של הרמון
 המלך מכל אכזר שמיר, משה של שדות

יש של העצמאות ליל אלוני, גיסים של
כי כינרת אלירז, אברהם משל 70 ראל
 של 72 סילווססר אדתרמן, נתן של נרת

ראו משל קשים אנשים פובול, יהושע
 א. של אחרונים טיפולים בר־יוסף, בן
 שש מכולן, הגדולה והיצירה יהושע ב.

ברטוב. חנוך של לאחד כנפיים
 תשע היו מה א׳ ברשת קובע גם הרדיו

 קיומה, במשך ביותר הגורליות ההחלטות
 קשבת אוזן סתוכ-נית ישראל. מדינת של

 החלטות על פרק יהיה שבת מדי המשודרת
 לדעת תמרי. אורה בעריכת גורליות

פעו :הגורליות ההחלטות תשע היו תמרי
קיסינג׳ר, הירדן, עבר הקמת סמוע. תל

פינסקר הרדיו מנהל־
ישן־חדש

 למיז־ הגרעיני הנשק החדרת ורסאי, חוזה
 בעומק ההפצצות מינכן, הסכם רח־התיכון,

בקוריאה. -וההתערבות הלבן הספר מצרים,
 בתיב־ שיניויים כמה יחולו ב׳ ברשת גם

 הזה הבוקר החדשות מגאזין החדש. נון
 (במקום בבוקר 6 בשעה יתחיל מתרחב,

 7.30ב־ (במקום 8ב־ ויסתיים כיום) 7ב־
 החדשות אל המתלוות המהדורות אל היום).
 ענייני !והמשפט, החוק מהדורות כמו ד,יום,
 בנושאים !מהדורות יצורפו ובדומה, דתות

 וטכנולוגיה, מדע !ותזונה, בריאות :חדשים
ונשים. תחבורה וארכיטקטורה, ע״ור

הומו -תוכנית החדשות, התוכניות בין
 אורמיאן דלית ש-ל שבועית ריסטית
תן ודודו  לצון על נופל לצון בשל דו

הב לפי שתכלול, בבוקר) 9ב־ שבת (מדי
מצחיק. דבר כל הרדיו, טחת

 הגובלת בשורה גם יש החדש לתיבנון
 שקיבל מי בן־הרצל, יעקוב ממש. בנם

 מבלי השידור ■מרשות משכורת רבות שנים
 עצמו. את להצדיק מתחיל דביר, לעשות

 בית הישנה ׳תוכניותיו את מחזיר בן־הרצל
 בתסכית משפטית !מנייה המעלה המשפט
 של בביית״מישפט המדובר כאילו מבויים
 רצח :בן־הרצל של חמישפטים בין ממש.
 רחמים, מתוך רצח סמים, עיסקת בגלל
 מתי הלוואה, או שוחד להתאבדות, סיוע
 ל־ ספק-אונס בין ומה ז לצפור הנהג חייב

ספק־רצון.
תוכמ הידוע טיימור, (״מ-ושיק״) משה

תוכ ה׳ יום •מדי יגיש יוצר, במקצב ניתו

 תציע אשר פנאי של שאלה בשם חדשה נית
 אישיותו הפנאי. לשעות ותחביבים עיסוקים

 תוכנית כי מבטיחה טימור של הרדיופונית
מעניינת. תהיד, זיו

תוכ היא, אף שתחודש ישנד. תוכנית
 אישים בודד. אי על דרומי רמי של ניתו

 לפשר ויצטרכו בודד לאי ״יישלחו״ שיונים
 או לאי, איתם לוקחים היו מה למאזינים

 לוקחים היו א ל מי או מה את שמא
באי. יעשו -ומד, — אי-תם

 -פופולאריות בזמנו שהיו התוכניות אחת
 האתר גלי אל חוזרת אבא, בית ביותר,

ש האישים אמיר. רפאל של בעריכתו
 :הם השנה במשך התוכנית כוכבי יהיו

 לכל הידוע -לוויתן, (״דובקד,״) ראובן
 דובר כאיש בתל-אביב סוקולוב בית באי

 לווייתן המישמר. בעל וכעיורך־לי-לד, צד,״ל
 שירותו ועל שבליטא קובנא על יספר

 < האדום הצבא של הליטאית בדיווחיה
 הירושלמי, יצחק לוי מעריב עיתונאי
דו שלושה לשבוע אחת בעיתונו המפגיש

 שבה מאד,־שעדים שכונת על יספר רות׳
 הברתיהכנסת סבו; ועל :אביו על גדל׳

 עיטור שקיבלה מי גז, ,מטיולדה לשעבר
 החינוך משרד מנכ״ל טוניס: ממלך גבורה

 בית על יספר שמואלי אליעזר והתרבות
 של !ובירושלים שביוון בלאריסה אביו

 סמואל, דויד פרופסור המנדט: תקופת
 הראשון הבריטי העליון הנציב של נכדו

 שני על יספר סמואל, הרברט בארץ
שמו ,ובבריטניה שבארץ־ישראל הבתים,

 בחוברת מפונה שהוא כפי או כץ, אל
 המסביר״, ״שמואל הרדיו של התוכניות

 ומי — בדתס-אפריקה הוריו בית על יספר
 מר־ צה״ל, של השלישי הרמטכ״ל שהיד,
 נרצחו הוריו אשר מקלף, (״מוטקד,״)דכי
 בית על יספר ילד, בהיותו עיניו לנגד
ירושלים. ליד שבמוצא, הוריו

 בוקר בשעת לקום אוהבים שאינם לאלה
 תרגילי מספר לעשות כדי רק מוקדמת

 הרדיו מבטיח הרדיו, בהדרכת התעמלות
 התעמלות של :דקות חמש התוכנית את

 בהדרכת בבית, כאן התוכנית במיסגרת
בבוקר. 10 השעה בסביבות רותם, נעמי
 כי -ונראה לגילים, החוזרת תוכניית עוד
 הם החדש התיכנון של החידושים מרבית

 עדנה של -תוכניתם היא חוזרות, -תוכניות
 ראשונות, תשואות אריה ויצחק פמואל

 ביגילגולה הצליחה עורכיה לטענת אשד
 הבידור בשטח רבים אמנים לגליות הקודם

הקל.
 השיתתסות על מוותרת אינה ב׳ רשת גם

 זו רשת לדעת .30ה־ שנות של בפסטיבל
 את דמותה את שעיצבו האירועים היו

 ■הח-מיישים, בשנות כולם המדינה של דמותה
 על הקרב מגרמניה, השילומים הם: ואלד,

 הימאים, שביתת ,1956 באוקטובר התעלה
 ברית־ עם היחסים הצנע, העם, קול מישפט

וה מ-מארוקו העלייה וניתוקם, המועצות
 ייערכו האלה הנושאים כל על ת.מעברו

השנה. במשך תוכניות־רדיו
 מהתיכנון נפקד לא הספורט של מקומו גם

 יומני הקיימות, התוכניות על נוסף החדש.
 הוד גדעון יכין ושערים, ושירים הספורט
 :בנושאים -לעומק ספורט של תוכניות
 החיובבנות, נעלמה לאן בספורט, אלימות

 במיש- -בספורט •ופוליטיזציה הכדורגל מצב
האולימפיים. חקים

 התוכניות קיימות די, -לא אלה בבל ואם
 מיק- רמה על לא רובן עתה, עד ששודרו

 שגרמו באלה אף וחלקן מספקת צועית
נתן. לאייבי עד — ימינה הכפתור את לסובב

ה בעיית היתר, השידור רשות בניין את
 דובר של מזכירתו חפץ, עדנה אחיות:

 !ואחותה עמירם משה השידור רשות
ב לעבוד היא אף התקבלה ריקי, ריקי.
 חמתם את עורר והדבר הדובר, מחלקת

 שהם חושבים אשר קטנים פקידים כמד, של
אח במעשי לפשפש כדי משכורת מקבלים

׳ולהתלונן. רים
 אסור כי בתקשי״ר הוראה מצא מישהו

 באותו לעבוד קרובים בני־מ״שפחה לשני
 הפקידות שתי ובעיית ממשלתי, מישרד

קריטי. נושא הפכה
 עדנה :הבעייה סוף־סוף נפתרה מזמן לא

 הרוח היא בה אשר הדובר, בלשכת נשארה
 מ־ אחת להיות עברה ריקי יואילו החיה,

 ארנץ הטלוויזיה מנהל של מזכיריותיו
צוקרמן.

 ,ד ד,* של סגהטרכדח

״ א ־ ״ א ־ י ס ל
 -ב־ המופיע רוכרטסון קליף השחקן

 הקלעים מאחורי וושינגטון החדשה סידרה
 השחקן הפך הקרוב), השישי מיום (החל

משחק זו בסידרה הלבן. בבית המתמחה

 מרטין, ויליאם שיל בתפקידו רוברטסון
 הפרות של ׳שורה המגלה ד׳סי־אי־איי. ראש
 עוזריו וחבר הברית ארצות נשיא מצד חוק
 התוכניות של התיק פרימולה, תיק ואת

מ אנשים ׳בחיי להתנקשות האמריקאיות
 לארצות-הברית. וץח

מג- שרוברטסץ הראשונה הפעם זו אין

חפץ מזכירה
עוזבת או —

 הוא הלבן. בבית הקשורים תפקידים לם
 ארצותשזברית -נשיא על-ידי -אישית נבחר

 את לגלם קנדי פיצ׳ג׳רלד ג־יץ המנוח
.109 טרפדת בסרט הנשיא של דמותו

 הראשון בפרק מבוססת, שתוקרן הסידרה
 הנשיא עוזר של סיפרו עיל שלה, והאחרון

ה ארליכמן ג׳ון גיפסון, ריצ׳ארד
 היא אף השראתם הפרקים ושאר חבורה,

 ומפרשת בפרט, אריליכמן של מסיפר-ו באד.
בכלל. ווטרגייט

 ארצות־הבריית נשיא על מספרת ד,סידרה
 ומעורר באורגן להוותו פרישה על המודיע

 שחיתויות אינטריגות, של מחול-שדים בכך
הלבן. בבית הפנימית במיד״ניוית וגילויים
 ג׳ייסון -סד, משחקים לריוברטסון נוסף

 ריצ׳ארד של דמותו את (המגלם רובארדס
 לכהונת המגיע שאפתן סנטור מונקטון,

 מהסרטים המוכר ארצות־הברית) נשיא
 •והבלדה הליצנים אלף הלילה, הוא עדין

 את (המגלםווהן רוברט הוג; קייבל על
 מוג־ של עוזרו פלאהארטי, פראנק תפקיד
 המופלאים שיבעת מהסרטים הזכור קטון)
 סט־ והשחקנית הצעירים פילידלפיה -ובני

 ווילן, סאלו את המגלמת פאוארס, פאני
מארטין. של ואהובתו יפהפייה אלמנה

2094 הזה העולם
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